


فشارخونبسیج ملی کنترل

دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر

معاونت بهداشت

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
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بخش اول

فشارخوناهمیت و کلیات اجرای برنامه بسیج ملی کنترل 



قلبی،ایهبیماریازناشیزودرسمیرومرگوناتوانیبرایتغییرقابلخطرعاملاصلی ترینباال،خونفشاربیماری

.استایرانوجهاندرمغزیسکته وکلیهمزمنهایبیماری

هستندباالخونفشاربهمبتالایرانسال30باالیجمعیتسومیکحدود،۲۰۱۶سالدرملیپیمایشاساسبر.

.جان خود را از دست داده اندعلل مرتبط با فشار خون باال بهمیلیون نفر در سطح جهان 10، بالغ بر 2017در سال 

چرا؟-فشارخونبرنامه بسیج ملی کنترل 

15بالغ بر 

فرد مبتالمیلیون

باالفشار خون به 

در ایران

.دارنداطالعآنان از بیماری خود درصد ۶۰فقط•

.دریافت می کننددارو برای کنترل بیماری خود نیمی از بیماران فقط•
.  می شودکنترل از این بیماراندرصد ۱۹فشار خون فقط •

شده برابر ۳حدود ، ایران، شیوع پرفشاری خون در۲۰۱۶الی ۱۹۹۰از سال •
.است



کلیاهداف❑
کشوردرخونپرفشاریبهمبتالبیماراندردرمانومراقبتشروعوشناسائینسبتافزایش❖

باالفشارخونکنترلوزودرستشخیصاهمیتوپیامدهاخطر،عواملبهنسبتجامعهآگاهیافزایش❖

هدفگروه❑
(آنازقبلو1368/12/29متولدینکلیه)کشوردرساکنایرانیغیروایرانیباالتروسال30افرادکلیه❖

(شدهدادهتشخیصکلیهنارساییبهمبتالافراد)سنیهایگروههمهدرکلیویبیماران❖

سنیهایگروههمهدرباردارزنان❖

زمان اجرا ❑
، در دو مرحله 1398/4/15لغایت 1398/2/27از تاریخ ❖

تا پایان برنامه13988/2/28مرحله آموزش و اطالع رسانی از ✓

1398/4/15لغایت 1398/3/18مرحله غربالگری از ✓

در درمانيبهداشتيهايشبكهباال و پیگیری و مراقبت بیماران در فشارخونو شناسایی بیماران مبتال به ارزیابیادامه طرح ❑
.پیگیری می گرددبخش خصوصی یا در مراکز ( ایراپنرنامه ب)قلبی عروقیخطرسنجیقالب برنامه 

کلیات اجرای برنامه



فراخوان❑

هااستانوکشورسطحدرهارسانهسایروملیرسانهطریقازهمگانيرسانياطالعوفراخوان

وبنرپوستر،پالكارد،تولیدومجازیفضایواینترنتیهایپایگاهطریقازفراخوان...

حضوریاجرایروش❑

اطالعاتثبتو(طرحمجريسالمتجامعخدماتمراكزوسالمتهایپایگاهوبهداشتهایخانهدر)هدفگروهافرادپذیرش

سالمتجامعخدماتمراکزیابهداشتیپایگاهیاخانهدر(سیب)بهداشتیکپارچهسامانهدر

معرفیوبسایتدرثبتو...وهاسازمانها،وزارتخانهادارات،غربالگریهایایستگاهدرافرادپذیرش
(salamat.gov.ir)شده

شدهمعرفیوبسایتدراطالعاتثبتوطرحمجریهمکارموقتهایایستگاهدرافرادپذیرش

حضوریغیراجرایروش❑

دهشمعرفیوبسایتدر(هوشمندتلفنتبلت،رایانه،)الکترونیکپرسشنامهتکمیلطریقاز(حضوریغیر)ارزیابیخود

نحوه اجرای برنامه



ودرمانيبهداشتيكاركنانتوسط(فشارخونگیرياندازه)بالینيمعاینهو(بیماريتاریخچهوفردیمشخصات)پرسشگري
همکارداوطلبین

ثبتبرایملیبسیجاجرایایامدربرنامه،اینویژه(8264کد)"باالفشارخونکنترلمليبسیجپرسشنامه"خدمت❖
همینا  دقیقنیزوبسایتدر.بودخواهددسترسدرافرادسایروپزشکسالمت،مراقببهورز،توسطفشارخونارزیابی
.میگرددارائهوشدهطراحیخدمت

ورزان،بهتوسطباالخونفشاربهمبتالبیمارانوباالفشارخونبهمشکوکسالم،افرادبهمتناسبآموزشيموادتحویل
همکارداوطلبینودرمانيبهداشتيسایركاركنانماماها،سالمت،مراقبین

کانپزشیاسالمتجامعخدماتمركزپزشكبهباالفشارخونبهمبتالبیمارانومشکوکافرادفوریغیریافوريارجاع
فشارخونمیزانثبتکارتتحویلوهمکارمراکزسایروهمکار

دارندمجددمراجعهبهنیازكهافراديبهفشارخونبررسينتیجهاعالمورسانياطالعكوتاههايپیامارسال

جامعخدماتمراکزدرپزشکتوسط(7974کد)باالفشارخوندرمانوتشخیصخدمتتکمیلوشدهارجاعمواردپذیرش
سیبسامانهدرباالفشارخونبهمبتالبیمارعنوانبهفردثبتقطعی،تشخیصصورتدروسالمت

درمانکارگروهازشدهاعالمپروتکلطبق2سطحبهتخصصیخدماتنیازمندمواردارجاع

تعیینتعاقبا  ماجرائیکمیتهریزیبرنامهطبقدولتیمراکزسایریاخصوصیبخشدرهمکارپزشکانتوسطبیماریابینتیجه
.گرددمی

نحوه اجرای حضوری بسیج ملی فشار خون



فشارخونراهکارهای پیاده سازی الکترونیک بسیج ملی کنترل 

:مراجعه حضوری به واحد های شبکه بهداشت و درمان کشور❑

درارخونفشثبتوگیریاندازهبودنالزامیبرمبنیبهورزانوسالمتمراقبینپزشکان،بهسیبسامانهدرپیامارسال❖
کلیهنارساییبهمبتالبیمارانوباردارزنانباالتر،وسال30افرادکلیهبرایباالفشارخونکنترلملیبسیجاجرایطول

گیریهاندازودیابتبیمارییاوکلیهنارسائییاوباالفشارخونسابقهمغزی،یاوقلبیسکتهسابقهمورددرسوال❖
(جدید)8264خدمت(سیب)بهداشتیکپارچهسامانهدرفشارخوننتیجهثبتودستورالعملطبقفشارخون

(غیرپزشک7971خدمتکدوپزشک7974خدمتکد)یکسطحدرفشارخونمراقبتجاریروالاساسبرروندادامه❖

بیشتربررسیوپیگیریجهتباالفشارخونداشتنصورتدرکنندگانمراجعهبهپیامکارسال❖

:باالفشارخونغربالگریموقتهایایستگاهیادرمانیبهداشتیخدماتکنندهارائههایواحدسایربهحضوریمراجعه❑

سیبسامانهجاریخدماتمطابقخصوصیبخشدرپزشکانبرایسیبسامانهبهدسترسیایجاد❖

 وبسایتاستفاده از سامانه الکترونیک تهیه شده توسط شرکت دانش پارسیان در قالب یک(salamat.gov.ir) که با

.  باال را میسر می سازدفشارخونامکان دسترسی به خدمت غربالگری تبلتگوشی هوشمند یا رایانه یا 



ادامه -فشارخونراهکارهای پیاده سازی الکترونیک بسیج ملی کنترل 

:حضوریغیرروش❑
فشارخونخوداظهاریجهتهوشمندگوشیورایانهطریقازدسترسیامکانبا(salamat.gov.ir)درگاهیاآدرسوب❖

فشارخونخانگیسنجشهایدستگاهبااطرافیانیاوفردخودتوسطفشارخونگیریاندازه❖

درگاهدرفشارخونخوداظهاریثبتبههدفجمعیتتشویقوآشناییجهترسانیاطالعوتبلیغات❖

عبوررمزعنوانبهتولدتاریخوکاربریشناسهعنوانبهملیکدباورود❖

.گرددمیارایهفردبهراهنماییوتوصیه(نوبتدومیانگینیا)شدهثبتنتیجهاساسبر❖

oاگریرمترقبهغحوادثکلیهبینیپیشجهتاماشودمیاجراءالکترونیکبصورتکامال  باالفشارخونکنترلملیبسیج

برایخطیلیستیکنباشد،پذیرامکانآنبهدسترسیوشودقطعسراسریشکلبهالکترونیکسامانهدلیلیهربه

تابودخواهدموجودهافرماینازبرگ3تعدادهاایستگاههمهدروشدهتهیهافرادفشارخونومشخصاتثبت

.نگردداختاللدچارمواردثبتوخدماتارائهسیستمدراخاللوقوعدرصورت

oشوداختاللدچارسراسریبصورتسامانهکهاستاستفادهموردزمانیبرایتنهافرماینکهشودمیتاکید.

مهمنکته



بخش دوم

راهنمای مجریان



دستورالعمل پرسشگری

زمانازرکاآغازوکاورپوشیدنباوشناساییکارتباشروعساعتازقبلشدهتعیینمحل هایدرپرسشگرانحضور
مردممراجعه

اطالعطریقاز(سنیهایگروههمهدرباردارزنانوکلیویبیماران،باالتروسال30افرادتمام)هدفگروهمراجعه
هاایستگاهومراكزبهرساني

سالمتنظرازبایدگوشیوفشارسنجدستگاههایروزانهبررسی

ركزمدرحاضرشرایطواجدفردبرایسادهزبانبهرابررسیایناهدافوکندمعرفیراخودبایدپرسشگرابتدادر
قرار(آنازقبلو1368/12/29متولدین)باالتروسال30سنیگروهدرفردآیاکهاینمورددرسپسودهدتوضیح
دروکندسوال،(سنیهردر)استباردارآیابودنزنصورتدریا(سنیهردر)استکلیویبیماریبهمبتالیادارد

است،باردارزنیاداردکلیویبیماریسابقهیااستنظرموردسنیگروهدرفردکهصورتی

یریگاندازهوپرسشگری"درشرکتبرایراافرادرضایتوکندآورییادرااطالعاتبودنمحرمانهمصاحبه،ازقبل
راونتانفشارخوبپرسمشماازسوالچنددهیدمیاجازهاینکهمشابهعبارتیبیانبا)کنداخذشفاهیطوربه"جسمی
(کنم؟گیریاندازه



ادامه-دستورالعمل پرسشگری

نشوددادهاوبهجسمیسنجش هاینتایجازفردنمودنآگاهبجزوعده ایهیچ گونهضمندر.

مالقات هایقرارلزومصورتدروشودقدردانیوتشکرآن هاازشونده،مصاحبهافرادمشارکتوهمکاریصورتدر

.شودگذاشتهتكمیليبررسی هایبرايبعدی

ازکییلذاکند،میترسیمسالمتنظامبهنسبتراآنهادیدگاهمردمباعزیزهمکارانبرخوردنحوهکهبفرماییددقت
.استآنهابهاحترامباتوامارتباطبرقراریمردماعتمادجلبراههایمهمترین

شودانجاممردپرسشگرانتوسطآقایانبامصاحبهوزنپرسشگرانتوسطهاخانمبامصاحبه.

پیامکهشدریادآوایشانبهبایدکنندمیمعرفیکهاستهمراهیتلفنشمارهکنندگانمراجعهباارتباطوسیلهکهآنجااز

.شدخواهدارسالتلفنشمارهاینبهآموزشیهای

مبتالیاوفوقسنیگروهدرافرادیاگروگرددسوالخانوادهدرباالتروسال30افرادسایروجودمورددراستالزم
.شونددعوتبررسيبرايباشند،داشتهوجودخانوادهدرباردارزنیاوکلیویبیماریبه



مراحل-دستورالعمل پرسشگری

تعمالاسعدمهمچونفشارخونگیریاندازهبرایآمادگیشرایطوبنشیندآرامصندليرويبربخواهیدفردازابتدادر
.کنیدسئوالرا....وقهوه/چاینوشیدنیادخانیات

بپرسیدويازمیشودمشاهده8264خدمتدرکهترتیبیبهراسواالت.

کنیدثبتوگیریاندازهرافردفشارخونفرد،استراحتدقیقه5حدودوپرسشنامهسواالتتكمیلازبعد.

راشودیمدیدهفشارسنجدستگاهنمایشگردرکهاعدادیدقیقا  .نکنیدگردراگیریاندازهازحاصلاعدادوجههیچبه
نمائیدثبترقمی3بصورت

نمائیدیادداشترقمی3بصورتدقیقارافشارخونمیانگینشدهتهیهافرادبهارائهبرایکهکوچکیهایکارتدر.

.بدهیدفردبهراکارتوبزنیدتیکراارجاعنوعکارترویارزیابینتیجهبرحسب



اندازه گیري فشارخون

شودمیاستفادهبزرگیامتوسطکافبا(دیجیتالی)الکترونیکفشارسنجازهاایستگاهکلیهدر:نیازموردوسیله.

شودانجاممردپرسشگرتوسطآقایانگیریاندازهوزنپرسشگرتوسطهاخانمگیریاندازه:مهمتذکر.

شودحاصلاطمینانگیریاندازهوسایلدرستکارکردازبایدابتدا.

:فشارخونگیریاندازهمراحل❑

فشارخونگیرياندازهازقبلشرایطرعایتمورددرپرسش-1

(كردتكمیلراپرسشنامهسواالتتوانميزمانایندر).بنشیندآرامدقیقه5شودخواستهفرداز-2

اولنوبتفشارخونگیرياندازه-3

یاوبیشتروجیوهمترمیلي140سیستولفشارخوناولنوبتدركهصورتيدر)دومنوبتفشارخونگیرياندازه-4

(باشدبیشتروجیوهمترمیلي90دیاستولفشارخون

(میگرددانجامراهنماییآنطبقوشودمیمحاسبهافزارنرمتوسط)فشارخونمیانگینمحاسبه-5



اقدامات بعد از اندازه گیری فشارخون و ثبت خدمت

:ودمیشپیشنهادسامانهتوسطزیرهایحالتازیکینتایجحسببرخدمت،ثبتوفشارخونگیریاندازهازبعد❖

:استمفروضحالتدووضعیتایندرباشد،جیوهمترمیلي140/90ازكمتراولنوبتفشارخوناگر-الف❑

oعنوانبهولينیستارجاعبهنیازاست،شدهكنترلبیمارفشارخونچون،باشدفشارخونبیماریبهمبتالفرداگر

ودرمانبهبندیپایمورددرباید(عروقيقلبيبیماريخطرمعرضدرفردچنینهمو)فشارخونبهمبتالبیماریك

.شوددادهآموزشویبهسالمزندگيشیوهرعایت

oافرادینادر.شوددادهآموزشویبهسالمزندگيشیوهمورددرباید،نباشدباالفشارخونبیماریبهمبتالفرداگر

بهفشارخونگیریاندازهبرایساالنهشود،توصیهویبهباشدجیوهمترمیلي120/80ازكمترفشارخوناگر

پیشمرحله)باشدجیوهمترمیلي139/89وجیوهمترمیلي120/80بینفشارخوناگرو.کندمراجعهپزشک

ایشودگیریاندازهویفشارخونکنددرخواستپزشک،بهمراجعههردرشودتوصیهویبه،(باالفشارخون

خونرفشاریپبهابتالمستعدهستندباالفشارخونپیشوضعیتدرکهافرادی.کندمراجعهپزشکبهساالنهحداکثر

.گرددتوصیهآنهابهبایدزندگیشیوهاصالحلذاوهستند

است،جیوهمترمیلي140/90ازكمترآن هادومواولنوبتدومیانگینیااولنوبتفشارخونكهافراديبه•

.شوددادهتحویلهاگروهاینمخصوصآموزشيبرگه هایزندگی،شیوهاصالحآموزشبرعالوه



شرایط ارجاع به پزشك

:استمفروضحالتدووضعیتایندرباشد،بیشتروجیوهمترمیلي140/90فشارخونمیانگیناگر-ب❑

نباشدقبلیبیمارفرداگر:

1-وبیشتربررسيبرايباشد،جیوهمترمیلي179/109تامترجیوهمیلي140/90فشارخونكهصورتيدر

مرکزننزدیک تریپزشکبهآیندهروزهفتطی"حتماکنید،توصیهباال،فشارخونبیماريبهابتالءتعیین

.كندمراجعهخودزندگیمحلسالمتجامعخدمات

2-بیشتروجیوهمترمیلي110دیاستولفشارخونیاوبیشتروجیوهمترمیلي180سیستولفشارخوناگر

یادرمانگاهسالمت،جامعخدماتمرکزپزشک،نزدیک ترینبهروزهمانطی"حتماکنیدتوصیهباشد،

.كندمراجعهبیمارستان

3-بیشتروجیوهمترمیلي130دیاستولفشارخونیاوبیشتروجیوهمترمیلي220سیستولفشارخوناگر

.بگیریدتماساورژانسباباشد،

4-بیماریبهمشکوکافرادمخصوصآموزشيهایبرگهزندگی،شیوهاصالحآموزشبرعالوهافراد،اینبه

.شوددادهتحویلباالفشارخونبهمبتالبیماریاباال،فشارخون



ادامه-شرایط ارجاع به پزشك

باشدقبلیبیمارفرداگر:

1-شودتوصیهفردبهباشد،جیوهمترمیلي179/109تامترجیوهمیلي140/90فشارخونكهصورتيدر

زمرکنزدیک ترینپزشکبهآیندهروزهفتطی"حتماکنیدتوصیهوکندمصرفمنظمبطورراخودداروهای

.كندمراجعهخودزندگیمحلسالمتجامعخدمات

2-بیشتروجیوهمترمیلي110دیاستولفشارخونیاوبیشتروجیوهمترمیلي180سیستولفشارخوناگر

اهدرمانگسالمت،جامعخدماتمرکزپزشک،نزدیک ترینبهروزهمانطیترسریعهرچهتاشودتوصیهباشد،

.كندمراجعهبیمارستانیا

3-بیشتروجیوهمترمیلي130دیاستولفشارخونیاوبیشتروجیوهمترمیلي220سیستولفشارخوناگر

.بگیریدتماساورژانسباباشد،

4-مخصوصآموزشيهایبرگهزندگی،شیوهاصالحآموزشبرعالوهباال،فشارخونبهمبتالبیمارانبه

.شوددادهتحویلبیماران



نکات مورد توجه

 انجام مي شوددرازكشیده به پهلوي چپ یا نشستهاندازه گیري فشارخون در وضعیت زنان باردار در.

میلي متر جیوه و ۱۴۰/۹۰یعني در صورتي كه میانگین فشارخون . اقدامات در زنان باردار و افراد معمولي مشابه است

.بیشتر باشد ، باید به پزشك ارجاع شوند

جه الزم است به افرادی که مایل به مراجعه به پزشک خارج از مرکز خدمات جامع سالمت هستند توصیه شود  که نتی

.  ، اطالع دهندبه مرکز خدمات جامع سالمت نزدیک محل زندگی خود که تحت پوشش آن هستندبیماریایی خود را  

ب در اطالع رسانی قبل از مراجعه به مراکز ارزیابی می توان از روش های اطالع رسانی مانند ارسال پیامک، تیزر، نص

دن لباس پوشی، شرایط قبل از اندازه گیری فشارخوندر این پیام ها . برای آگاهی گروه های هدف استفاده کرد.... پالکارد،

.  باید اطالع رسانی گرددهمراه داشتن کارت ملی و هایی که دارای آستین گشاد باشند



بخش سوم

راهنمای اندازه گیری فشارخون



تعریف فشارخون باال و علل ایجاد آن 

بهد،برسانبدنمختلفهایقسمتبهراغذاییموادواکسیژنوکندپیداجریان(هاسرخرگ)هاشریاندرخونكهاینبراي
.استقلببدندرفشارخونمولدعامل.شودمیگفتهفشارخونآنبهکهداردنیازنیرویي

نفشارخومقدارعامل،دواینازیکهرتغییربا.رگجدارمقاومتوقلببرونده:داردبستگيمهمعاملدوبهفشارخون
.كندميتغییر

فشارخونآنبهكهرسدميخودمقدارحداكثربهفشارخونوشدههاشریانواردخونشود،ميمنقبضقلبکههنگامی
بهفشارخونمقدارخونتدریجيخروجباشود،نميهاشریانواردخونكهقلباستراحتزماندر.گویندميسیستول
.گویندميدیاستولفشارخونآنبهكهرسدميحداقل

فعالیتش،گواردستگاهفعالیتمغز،فعالیتبدن،قرارگیریوضعیتمانندمختلفيعواملتاثیرتحتروزطولدرفشارخون
مصرفمیزانسروصدا،میزانهوا،دمايمانندمحیطيعواملنیزوپر،مثانهدرد،عصبی،هایمحرکبدن،عضالت
.گیردمیقرارداروهاوقهوهالكل،دخانیات،

شودميتقسیمثانویهواولیهنوعدوبهخونپرفشارییاباالفشارخون.

مانندخطريعواملولينداردمشخصيعلتفشارخونافزایشباالست،فشارخونموارد%95تا90كهاولیهنوعدر❖
.دارندنقشآنبروزدردیابتوچاقينمك،زیادمصرفباال،فشارخونخانوادگيوارثيزمینه

ازيناشتواندمیواستفشارخونرفتنباالعاملهاكلیهكاركردیاوهاهورمونترشحدرتغییراغلبثانویهنوعدر❖
اسیونكواركت،(کلیهفوقغدهتومورنوعی)فئوكروموسیتومتیروئید،پركاريیاكاريكممانندايزمینهبیماريیک

.گرددزمیباطبیعيمقداربهبیمارانایندرفشارخونای،زمینهبیماریدرمانبامعموال  .باشدبیماریهاسایریاوآئورت،



اندازه گیری فشارخون

ستاحیاتیماندنزندهبرایهامویرگسطحدربافتیتغذیهقراریبربرایطبیعیفشاریکداشتنکهحالیدر،

.شدخواهدمرگباریعوارضبروزباعث(خونپرفشاری)باالفشارخون

ازاستفادهابفشارخونگیرياندازهفشارخون،تغییراتتشخیصراهتنهاونداردمشخصیبالینیعالمتباالفشارخون

.است(فشارسنج)فشارخونگیرياندازهدستگاه

البراکییابازوییشریاندرمعموال  رافشارخون
(Brachial Artery)،شریاناینگیرند؛مياندازه

ویابدمیادامهآرنجزیرتاوشروعهاشانهاز
و(Radial)رادیالشاخهدوبهساعددرسپس

مسیریکهرکهشودميتقسیم(Ulnar)اولنار

.دهندمیادامهدستانگشتانتاراخود

وسیستولسطحدودررافشارخونفردهردر

بهسطحدوایناعداد.گیرندمياندازهدیاستول

مترمیليحسببرو138/88مانندكسرصورت
.شودميدادهنشانجیوه



مقادیر طبیعی وغیر طبیعی فشارخون

 (      mmHg)  (       mmHg) 

                     0 9              60  

                                120( 119-90   )             80( 79-60)  

                 139-120      89-80  

                   1  159-140       99-90  

                   2  160               100          

)    (                       140                    90  

)     (                                140    90          

 

بودنباالمورددرکهاینازقبلپزشکاناغلب.استمبتالباالفشارخونبیماريبهفردكندتاییدتواندمیپزشکفقط

داشتهاالبفشارخونفرداگر.کنندمیکنترلرافردفشارخونمختلفروزهایدربارچندینبگیرند،تصمیمفشارخون
.گیردقراردرمانتحتپزشکنظرزیروکندگیرياندازهراخودفشارخونمنظمطوربهاستالزم،باشد

منظمگیرياندازهآن،تشخیصراهتنها.گویندميخاموشقاتلآنبهواستعالمتبدونمعموالباالفشارخون

.استفشارخون



فشارخونروشهای کنترل 

استجدیفشارخونرفتنباالعوارض.

است(رسانندميخونقلببهكهعروقي)قلبكرونرعروقهايبیماريدرمهمخطرعواملازیكيباالفشارخون

ایجاد)زمغمانندبدندیگرحیاتياعضايسایربرایتواندمی(قلبينارسایيوقلبيسكتهایجاد)قلببرعالوه

.اشدبخطرناکنیز(شبكیهخونریزيعلتبهدیداختالل)چشمو(كلیهمزمننارسایيایجاد)كلیه،(مغزيسكته

باالنفشارخوعوارضازبسیاريتوانميشود،كنترلودرمانموقعبهوشودشناختهموقعبهباالفشارخوناگر
.كردپیشگیريرا

فشارخونعوارض مهم 

بتنستابگیرندقرارآموزشتحتاوخانوادهوبیماراستالزمودارددرمانبهنیازعمرطولتمامدرباالفشارخون

مبتالفردمشاركتبیماري،پیگیريومراقبتدرمان،براي.كنندپیداكاملآگاهيآنعوارضوخونفشاربیماريبه

وشودانجامبیمارهربامتناسببایدباالخونفشاردرمان.داردبه سزایياهمیتويخانوادهوباالخونفشاربه
.گرددكنترلدقیقا  اودرمانيپرونده

ویژهبهوجامعهناکافيآگاهيوبیماريبودنبي عالمتمي توانراباالفشارخوندرماندرناکامياصليعللاز
.کردذکردارومنظمنامصرفوآنعوارضوبیماريبهنسبتبیماران

يدارویدرمانوغیردارویيدرمانازتركیبيصورتبهمعموال  باالخونفشاربهمبتالبیماراندرمانبه طوركلي
.می باشدزندگينامناسبشیوهتغییرنیازمنددارویيدرمانبرعالوهباال،فشارخونبیماريدرمان.مي باشد



درمان غیر دارویی و درمان دارویی

درارخونفشکاهشوكنترلدرزندگیشیوهتغییرات.استزندگينامناسبتغییرشیوهشاملدارویيغیرمراقبت هاي

برالوهعزندگيشیوهاصالح.مي آوردپایینرافشارخونزندگي،شیوهاصالح.داردمهمينقشباالفشارخونبیماری
:تندهسزیرمواردشاملتغییراتاین.مي دهدكاهشهمراعروقيقلبيبیماريازناشيمرگفشارخون،رويبرتأثیر

مصرفجامد،روغنجايبهمایعروغنمصرفوچربيمصرفكاهشبه منظورتغذیه ايالگويتغییر▪

آبیاپزبخارمثالبرایصحیحروشبهغذاپختشور،غذاهايونمكمصرفكاهشمیوه ها،و انواعسبزیجات
آنكردنسرخازپرهیزحتي المقدوروپز

متوسطشدتباهفتهدرروز5حداقلیامنظموروزانهورزشانجاموبدنيفعالیتافزایش▪

دخانیاتوالكلمصرفترك▪

وزنكاهش▪

ویيداروغیردرمانرعایتازبعدآن هاخونفشاركهمي شودتجویزكسانيبرايپزشك،تصمیمبهبنادارویيدرمان

.باشدباالچنانهم زندگيشیوهاصالح

واستفراغتهوع،قلب،طپششدید،نفستنگيآلودگي،خوابسرگیجه،مثلعوارضيداروهامصرفاستممكن

.گیردصورتآن هارفعبرايمناسباقدامتاشودرساندهپزشكاطالعبهبایدكهكندایجادحساسیت



دستگاه اندازه گیری فشار خون 

ارسنجفشواي،جیوهفشارسنجای،عقربهفشارسنج:دارندوجودفشارسنجهایدستگاهازمختلفیانواع

.دیجیتال

شدهلتشکیزیرهایبخشازودارندمشابهکارکردفشارسنجنوعسههرمانومتر،نوعدراختالفجزبه

:است

بازوبند(Cuff):وردونداردارتجاعيخاصیتکهشكلمستطیلوالیهدوپوششباايپارچهقسمتیك

كاملطوربهتا(سانتیمتر60حداقل)باشدبلندكافياندازهبهبایدبازوبند.شودميپیچیدهفردبازوي
.بگیردرافردبازويدور

هواکیسه(Bladder):لولهدووداردقراربازوبنددرونكهاستانبساطقابلوالستیكيایكیسه

.دباشفردبازويبامتناسببایدونیستمشاهدهقابلهواكیسه.شودميمنشعبآنازالستیكي

مترمانوبهدیگريوپمپبهآنهاازیكيکهشوندميمنشعبهواكیسهازلولهدو:الستیکیهایلوله

30حداقلهواپمپوبازوبندبینو76حداقلمانومتروبازوبندبینهالولهطولاستالزم.استوصل
.باشدمترسانتي

هايلولهازیكيانتهايبه(پوار)بادپمپ:هواتنظیمپیچودریچههمراهبهالستیکیپواریاپمپ

رفتهگنظردرپمپرويبرسوزنيكنترلدریچهیكهواخروجوورودتنظیمبراي.استوصلالستیکی
.كندميعملفلزيپیچكردنبستهوبازباكهاستشده

باشددیجیتالیاايعقربهاي،جیوهازتواندميدستگاهنوعبرحسب:مانومتر.

http://www.allheart.com/dis.html


مشکالت دستگاه که موجب خطا در اندازه گیری می گردند

مينفشارخونادرستگیرياندازهسببالستیک،شدنساییدهیاترکعلتبهالستیکیلولهوهواكیسهنشت

همازراحتیبوباشندنفوذقابلغیربایدوصلهايمحل.باشندنشتبدونوسالمبایدالستیکيلولهدووكیسه.شود

.شوندجدا

دارایایهدریچه.استفشارسنجدستگاهدرخطاایجادعواملازدیگریکينیز(کنترلدریچه)هواتنظیمپیچمشکالت

کمباعثتواندمیمشکلاین.شودمیمشکلفشاركردنكموهواتخلیهکنترلوشوندمیهوانشتيسببنقص،

پاکباتیبراحکنترلدریچهدرنقص.شوددیاستوليفشارخوندادننشانبیشتریاوسیستولفشارخوندادننشان
.شودمیبرطرفکنترلدریچهتعویضیافیلترکردن

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Mercury_manometer.jpg


اندازه گیري فشارخون با فشارسنج عقربه ای

یچپكهصورتيدر.یابدراهلولهدرونبهجیوهدهداجازهتاشودبازبایدجیوهمخزنپیچفشارخونگیرياندازهازقبل
.باشدصفررويبربایدلولهدرجیوهسطحنداردوجودفشاريهیچكهزمانيدرباشد،بازجیوهمخزن

مخزنیچپسپسوشودهدایتمخزنسمتبهلولهدرونجیوهتاکنیمکجرادستگاهبایدفشارخونگیرياندازهخاتمهازپس
.نكندحركتیانماندباقيلولهدرجیوهشودنمياستفادهدستگاهازكهزمانيدرتاببندیمرا

استنیازپزشکیگوشيبهفشارخونگیرياندازهبرايدستگاه،نوعایندر.

کهفردیازمترسانتی90-100ازبیشترمانومترنبایددستگاهنوعاینبافشارخونگیریاندازهدقتافزایشبرای
یوهجستونضمن،در.شودپذیرامکانراحتیبهآنرویاعدادخواندنتاباشدداشتهفاصلهگیردمیاندازهرافشارخون

خطا،ازجلوگیریبرایبنابراین.گیردميقرارلولهدرهالليصورتبهجیوهسطح.گیردقرارچشمهمسطحوعمودیباید
.گرفتنظردرراايشیشهلولهیاستوندرجیوههاللنقطهباالترینبایدفشارخونعددخواندنبراي

اندازه گیري فشارخون با فشارسنج جیوه اي

باشدصفردرجهرويبربایدصفحهرويعقربهباشد،نداشتهوجودفشاريهیچکهوقتی.

استپزشکیگوشیبهنیازفشارخوندقیقگیرياندازهبراينیز،دستگاهنوعایندر.

دقتزمانطولدروگذارندمیاثرفشارسنجنوعایندقترویبرروزانهاستفادهدرسختهایتکانوهاضربه

هبنسبتهادستگاهنوعاینبنابراین،.شوندفشارخوندادننشانکمباعثاستممکنودهندمیدستازراخود
.دارندكمتريدقتایجیوههایدستگاه



اندازه گیري فشارخون با فشارسنج دیجیتال

توانندمینیزغربالگریبرایهستند؛مناسبخونپرفشاریبهمبتالیاندرفشارخونپایشوخانگیمصرفبرای❑
وییبازهایفشارسنج ازآمدهدستبهنتایج.باشدمیدسترسدربازوییومچینوعدو.گیرندقراراستفادهمورد
تقابلیوآساننقلوحملوبودنکوچکدلیلبهنیزمچیهایفشارسنجوجود،اینبا.استشدهاعالمتردقیق

.داردزیادیطرفدارانشرایطهردراستفاده

ازیریجلوگجملهاز.باشندمناسبفشارخونکنترلملیبسیجانجامبرایکهشدهباعثدستگاههااینمزایایبرخی❑
بهیازنعدمعلتبهشلوغمکانهایوبازفضایدراستفادهقابلیتمکرر،کردنپمپازناشیپرسشگرانخستگی
.اعدادکردنگردازناشیخطاکاهشنهایتدرومتبحرپرسنلبهنیازعدموگیریاندازهسادگیگوشی،

فشارخونگیریاندازهدیجیتالدستگاههایباکاردرمهمنکاتبرخی❑

بسیارنفشارخوگیریاندازهدر(چپیاراست)مناسبدستو(دیجیتال)الکترونیکیهایدستگاهکافبستننحوه✓
هبکافبستنروشوچپیاراستدستتصویربایدهادستگاهازگروهاینهایکافتمامرویلذاواستمهم

سویازمناسبدستتعیینکهاستبدیهی.باشدداشتهوجود،گیردقراربازوئیشریانرویسنسورکهنحوی
بهستاکافبستننحوهدردقتمهمنکتهبلکهنیستمقابلدستدراستفادهامکانعدممعنیبهدستگاهسازنده
.گیردقرار،(شریانروی)مناسبمحلدردستگاهسنسورکهنحوی

ردخطااحتمالونباشدباتریمکررتعویضبهنیازطرحاجرایطولدرتاباشدآداپتوربهمجهزبایددستگاه✓
.شودمنتفینیزباتریبودنضعیفعلتبهگیریاندازه



نکاتی که باید در اندازه گیری فشارخون مورد توجه قرارداد

باشدمناسبحرارتدارایوساكتبایدمعاینهاطاق.

راشارخونفخواهیدميكهبازویينزدیكرافشارسنجدستگاه.گیردقرارفشارخونگیرندهچشمسطحهمبایدمانومتر
.دهیدقراربگیرید،اندازه

باشدمتریكازبیشنبایدفشارخونگیرندهباشوندهمعاینهفاصله.

دروراستدستازفشارخوناستبهتر.كردگیرياندازهكشدرازوایستادهنشسته،حالتدرتوانميرافشارخون

10-20حدوداختالفياستممكنچپوراستدستبینفشارخونگیرياندازهدر.شودگیرياندازهنشستهوضعیت

استباالترفشارخونمقدارمالکوباشدداشتهوجودجیوهمترمیلي

دستازغالبادلیلهمینبهاستچپدستازبیشترجیوهمترمیلي10راستدستدرسیستولفشارخونمعموال

.شودمياستفادهفشارخونگیرياندازهبرايراست

نباشدآویزانونکندمشتوباشدخمنبایدفرددست.

ونازكایدبشودميزدهبااللباسآستیناگروباشدلختشانهتابایدشودمیگیریاندازهآندرفشارخونکهبازویی

بازورويدبازوبنصحیحقرارگرفتنمانعنیزوخونجریانمانعونیاوردفشاربازورويتاباشدگشادكافياندازهبه

خونفشارمقدارشودميباعثتنگآستین.آورددرراخودلباسفرداستبهتراستتنگلباسآستیناگر.نشود
.شودخواندهواقعيمقدارازكمتر



شرایط افراد معاینه شونده

وگارسی)دخانیاتمصرفوالکلو(چايوقهوه)کافئینمصرفازفشارخونگیریاندازهازقبلدقیقه۳۰استالزم

گذارنديماثرکوچکهایشریانمقاومترويموارداین.باشندنداشتهشدیدبدنيفعالیتكنند،خودداري(پیپوقلیان
.شودمیفشارخونغیرواقعيافزایشباعثو

باشندناشتانباید.

باشدشدهخالیبایدمثانهفشارخونگیرياندازهازقبل.

نکنندصحبتوکننداستراحتفشارخونگیریاندازهازقبلدقیقه5مدتبه.

زمینويرراخودپایكفبایدشخصبنابراین،.باشدگاهتکیهدارايفردپاهایاستالزمفشارخونگیریاندازهبرای

ويرراپاهایشوهادستودهدتکیهراخودپشتوبنشیندراحتوآراموضعیتیکدربگذارد،محکمسطحیکیا
.شودميفردفشارخونافزایشسببعضالتایزومتریكانقباضصورتاینغیردر.نگذاردهم

قلبحسطهموافقيطوربهو(باشدداشتهگاهتكیه)باشدحمایتتحتکهگیردقرارطوریبایدبیماردستبازوی
.گیردقرار

شودخودداريشونده،معاینهفردباشوخيومهیجگفتگوهاياز.

اینغیردر.دباشساكتبایدنیزفشارخونگیرندهوباشدساكتوبنشیندحرکتبیوآرامبایدفردگیرياندازهحیندر
.یابدافزایشفردفشارخوناستممكنشرایط،اینازناشيهیجانواسترساثردرصورت



دشرایطي كه در مورد استفاده از گوشي در هنگام اندازه گیری فشارخون باید رعایت كر

گیردنقرارمحیطصداهايتاثیرتحتشونده،معاینهفردكورتكوفصداهايتاگیریدقرارآراموساكتمحیطیكدر.

اتداردقرارجلوسمتبهكميوموربگوشيطرفدوهاگوشيبعضيدر.دهیدقرارگوشدررافلزيقسمتدوهر
.گیردقراربهترگوشدر

كنیدامتحانبلیادیافراگمرويبرانگشتمالیمضربهزدنباراگوشيبهصداانتقال.

نخوردپیچهالولهكنیددقتگوشيبهترنگهداريبراي.

كميارفشبا.نكنیدواردزیادفشاربلیادیافراگمصفحهبهداردقرارفردبازويرويبرگوشيصفحهكههنگامي
.نگهدارید(بازویيشریانمحل)پوسترويراگوشيصفحهنشانهووسطانگشتتوسط

صداسمعوشدهقطعگوشبادیافراگمقسمتارتباطگوشیفلزیقسمتچرخاندنباگوشیبلقسمتازاستفادهبراي

ویددهقراربازوداخلضرباندارناحیهپوسترویفشاراعمالبدونرابلقسمت.شودمیممکنگوشیبلقسمتبا

وشدههناحیپوستشدنکشیدهموجبفشاراعمال.باشدتماسدرپوستبابلقسمتایدایرههایلبهکهکنیدتوجه
نیستمناسبضعیفصداهایسمعبرایکهشودمیدیافراگمبهتبدیلخود



انتخاب و بستن بازوبند

بازوبندانتخاب

استنامتناسببازوبندازاستفادهفشارخونگیرياندازهدرمهمخطايیك.

دارمقباشدبزرگبازوبنداگروواقعي،مقداراززیادترفشارخونمقدارشودميباعثباشدکوچکبازوبنداگر
.شوددادهنشانواقعيمقدارازکمترفشارخون

آنعرضبپوشاند،رابازودوردرصد80آنطولوباشدداشتهصحیحابعادبایدبازوبندالستیكيهوايكیسه
.باشدبازودوردرصد40حدود

شوداستفادهترپهنبازوبندازبایدباشدچاقخیليفردبازوياگر.

بازوبندگرفتنقرارمحل

ایینیپلبه.كنیدخاليراهوادستگاه،پمپهوايتنظیمپیچكردنباز،باباشدبازوبنددرونهوایيقبلازاگر
.باشد(آرنجچینیاگودي)بازوئیشریانضرباننقطهازباالترسانتیمتر2-3بایدبازوبند

قراربازوبندزیرانگشتیکبتوانیدکهاینبرایکافیفضایكهبپیچیدطوريفردلختبازویرویبایدرابازوبند
.باشدداشتهدهید،



(لمسی)اندازه گیری فشارخون از طریق نبض 

نیست،تدردساطالعیبیمارسیستولفشارحدودازیاوشودانجامباراولینبرایفردیدرفشارخونگیریاندازهاگر❑

نتیجهدروبازوبندهوايكیسهرویهبيكردنباد.آوریمبدستراحدوداینفشارخون،دقیقگیریاندازهازقبلباید

میتولسیسفشارخونواقعيمقدارازکمتربرآوردنیزوفردناراحتيموجبشونده،معاینهفردبازويبهزیادفشار

حناصحیگیریاندازهازجلوگیريواستنیازبازوبندکردنبادبرایكهفشاريمیزاناولیهتخمینبراي.شود

این.شوديمانجامگوشيازاستفادهباسپسونبضطریقازسیستولفشارخونتعیینابتدادرسیستول،فشارخون

.داردكاربردايجیوهوايعقربههایفشارسنجازاستفادهدرروش

ميگیرياندازهآنفشارخونكهدستيهمانیا)فردراستدست(دستمچشریان)رادیالشریاننبضابتدادر

پیداايبرشصتانگشتاز.داریدنگهوضعیتهماندروكنیدپیدامیانهواشارهانگشتانتوسطلمسبارا(شود

.نكنیداستفادهنبضكردن

بادراندبازوب،كنیدميحسرارادیالنبضكهحاليدرسریعومتواليصورتبهوببندیدراهواتنظیمفلزيپیچ

طحسیاعقربهكهعددينبض،شدنمحومحضبهنكنید،حسرادستمچنبضدیگركهبرسدجایيبهتاكنید

زایشافدهیداجازهو(تخمینيسیستولفشارخونمقدار)بسپاریدذهندرراگرفتقرارآنرویلحظههماندرجیوه

.یابدادامهنبضشدنناپدیدباالیجیوهمترمیلی30حدودتامانومترفشار



ادامه-(لمسی)اندازه گیری فشارخون از طریق نبض 

كاهشباشودخارجبازوبندازثانیهدرجیوهمترمیلی2-3سرعتباهواكمکمدهیداجازهوکنیدشلراهواپیچكمی
توجهشود،میظاهرنبضآندرکهفشاریمقداربهدقتبهباید.شودميلمسوظاهر"مجددانبضبازوبند،فشار
.استسیستولفشارخونازتقریبیبرآوردمقداراین.کنید

بازباسپس.كندميتاییدراآنوبودخواهدیكسانآوردیدبدستنبضشدنناپدیدزماندركهفشاريمقداربامقداراین
.كنیدتخلیهكاملطوربهرابازوبندهواي،پمپپیچكاملكردن

كنیدتیادداشبالفاصلهرااستشدهگیرياندازهآنفشارخونكهدستيوسپردیدذهنبهكهسیستوليفشارخونمقدار.
راستدستp/146شكلبهفشارخونباشد،جیوهمترمیلي146سیستولفشارخوناگرمثالعنوانبهشرایطایندر
.شودميثبت

بهولدیاستوفشارخونمقدارکردنمشخصبرایبنابراین،.آوردبدستنبضلمسباتواننميرادیاستولفشارخون
.كرداستفادهگوشيازباید،سیستولفشارخوندقیقمقدارخصوص

صدادنشنیانتهایینقطهمورددرصحیحقضاوتاستممکنکهبیمارانیدرنبضلمسطریقازفشارخونگیرياندازه
.استمفید،(کنندمیورزشکهافرادییاشوک،دربیمارانباردار،زنانمانند)باشدمشکلآنهادرصداقطعیا

کنیدبادراکافمجددا  وکنیدصبردقیقه2تا1حداقلکنید،تکراررانبضطریقازگیریاندازهخواهیدمیاگر.

هوايریعستخلیه.شودمیبرآوردنادرستفشارخوناینصورتغیردر.کنیدتخلیهآراموکنیدپمپسریعراهواکیسه
.شودميدیاستولفشارخونبیشتروسیستولفشارخونكمترتخمینسبببازوبند

(لمسی)از طریق نبض فشارخوننکات مهم در اندازه گیری 



اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی

نميتولیديصدایهیچهانبض.شودنميشنیدهصدایيهیچدهید،قرارطبیعيفردیكبازویيشریانرويگوشيوقتی

بهخونیانجرزیراشود،نميشنیدهصدایيهیچنیزكنید،بادسیستولفشارخونمقداربااليتارابازوبنداگر.كنند

.شودميمسدودكاملطور

بهکهشودمیهشنیدصداییشود،فردسیستولفشارخونمقداربابرابركهبیایدپایینجاآنتابازوبندداخلفشاراگر

داخلفشاربرشریانداخلفشاریافتنبرتريباخونمقداريحالتایندر.شودميگفتهكورتكوفصداياولینآن

جریانصورتبهنشده،باز"كامالشریانهنوزچونوآیدميدرحرکتبهشریاندرجهشيصورتبهبازوبند

.كندميایجادسمعقابلصداهايوآیدميدرگردابي

بازوبندلداخفشاركهزمانيتابازوبند،فشارآمدنپایینبا.شوندميكورتكوفصداهايپیدایشموجبفرآینددواین

داخلدرفشاربیشتركاهشباویابدميادامه(تپتپ)ايضربهصداهايگیردقراردیاستولوسیستولفشاربین

بازوبندارفشكهاستعلتاینبهپدیدهاین.شوندمیخاموشکامالاینقطهدروكندميتغییرصداهاكیفیتبازوبند

درودنداروجودگردابيجریانونیستشریانرويبازوبندطرفازفشاريهیچواستشدهكمتردیاستولفشاراز

.استفرددیاستولفشارخونمعادلنقطهاین.شودنميایجادصدایيهیچنتیجه

فشارخونهنشانصداآخرینوسیستولفشارخوننشانهشودمیشنیدهگوشیباکهصداییاولینخالصهطوربهپس
.استدیاستول



روش اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی

1.پزشکیوشیگازاستفادهبانبض،شدنناپدیدفشارتعیینولمسیروشبهفشارخونگیریاندازهازبعددقیقهیكحدود
.شودمیانجامفشارخوندقیقگیریاندازهکوروتکوفصداهایشنیدنو

2.فردستد.شودمياستفادهفشارخونگیرياندازهبرايراستدستاز"معموال.بپیچیدبازودوررادستگاهبازوبندابتدا
.گیردقرارقلبسطحهمكهدهیدتكیهطوريسطحیكرويبررا

3.دهیدقرارگوشدرجلوسمتبهوموربشكلبهراگوشیطرفدوانتهایيهایلبه.

4.لباس،بادنبایگوشیلبه.دهیدقرارآرنجچینیاگوديداخليمحلدربازوییشریانرویمالیمطوربهراگوشیدیافراگم
صداهايشنیدندرشود،میایجاداصطکاکاثردرکهصداهاییصورتاینغیر،دریابدتماسالستیکیهایلولهیابازوبند

تمامرد.بپرهیزیدبازوبندهوايتخلیهحیندرگوشيبهنابجاوخارجيهايضربهایجاداز.كندميایجاداختاللكورتكوف
.كنیدنگاهايعقربهنمایشگریاجیوهستونبهبایدفشارخونگیرياندازهمراحل

5.جیوهمترمیلي30تارابازوبندسرعتبههواپمپ، رويیكنواختومساويفشارهايکردنواردباوببندیدراپمپپیچ
کاذبعددیکنخواندباعثکنید،بادتدریجبهرابازوبنداگر.کنیدبادآمدهبدستنبضباکهسیستولیفشارمقدارازباالتر
.شودمی

6.درجیوهمترمیلی2-3سرعتباراکافباد.شودخارجکافازهواکمیدهیداجازهوکنیدشلراپمپهوايپیچکمی
تا(آیدنپاییايعقربهصفحهدریاايجیوهستوندرمدرجنشانهعالمتدوتایكحدودنبضضربههردر)کنیدخالیثانیه
چوننید،کشلزیادراپیچاگر.ندهیدتغییرراهواتنظیمپیچدیگر.شودشنیدهبراحتيكورتكوفايضربهصداهایآنطی

.کنیدتعیینرافشارخونودهیدتشخیصراحتيبهراصداهابودنخواهیدقادرشود،ميانجامسریعفشارتغییر



روش اندازه گیری فشارخون با استفاده از گوشی

7.اركورتكوفصداهايکمآید،کمميپایینبتدریجعقربهیاجیوهسطحوشودمیخارجکافازهواکهطورهمان
دریوهجستونیاايعقربههایفشارسنجدرعقربهنشانگربهنگاهبادهیدگوشصدااولینبهدقتبا.شنویدمی

تولسیسفشارخونمقدارهمانعدداین.بسپاریدذهندروکنیدمشخصرافشارخونمقداراي،جیوههایفشارسنج
.بودخواهد

8.ضعیفباهمزمانرامانومتررویاعداد.دهدادامههواتخلیهبهكافدهیداجازهونزنیددستهواتنظیمپیچبه
یکردكمكموخفیفصدایاشودنميشنیدهواضحيصدايدیگركهرسدميزماني.بخوانیدصدا،شدنمحووشدن
.پاریدبسذهندروكنیدتعییننمایشگریامانومتررويازرافشارخونمقدارنقطهایندر.شودمیقطع"كامالنقطه
.استدیاستولفشارخونمقدارهمانعدداین

9.بهیازيناگر.شودتخلیهپوارپیچكاملكردنبازباکاملوسرعتبهبایدبازوبندهوايشد،قطعصداهاتماموقتی
.كنیدبازفردبازويدورازرادستگاهبازوبندنیست،مجددگیرياندازه

10.ازقبلراسیستولفشارخون.كنیدیادداشترااستشدهگیرياندازهآنازفشارخونكهدستيوفشارخونمقدار
.بنویسیدکسریعددیکشکلبهدیاستولیفشارخون

11.مجددا  ونگهداریدباالرافرددستثانیه6تا5یاکنیدصبردقیقهیککنید،تکرارراگیریاندازهخواهیدمیاگر
.كنیدتكرارراقسمتاین10تا5بنداز

12.دهیدقرارراحتيوضعدررااوكردهمرتبرابیمارلباس.

13.نباشدنگرانتاکنید،صحبتبیمارباشدهگیریاندازهفشاربارهدر.



نکات مهم در اندازه گیری فشارخون با گوشی

زاقبلصداهاافرادازبعضيدراما.شودميگرفتهنظردرصداقطعلحظهعاديافراددردیاستولفشارخونمقدار

اینبهوگرددیاداشتصداتغییرمرحلهدرفشارمقداربایدافرادایندر.یابندميادامهزیادیمدتشدن،قطعوکاهش
.شوداشارهنیزمسئله

فشارتادبازوبنهوايوقتيحتينیزسالمندافرادوآئورتنارسایيیاتیروئیدپركاريمانندهابیماريازبعضيدر

میدائمیولسیستوضعیتاینبه.استشنیدنقابلکورتکوفصداهایچنانهماست،شدهتخلیهجیوهمترمیلیصفر
.شوداشارهنیزمسئلهاینبهوگرددیاداشتصداتغییرمرحلهدرفشارمقداربایدافرادایندر.گویند

کردگیریاندازهچپدستازهمرافشارخونوخواباندچپطرفبهمتمایلرافردبایدبارداریآخرهایماهدر.

5یاصفربهراآخراعدادکهدارندتمایل"معموال.بنویسیدتقریبکمترینبارادیاستولوسیستولفشارخونمقادیر
.بردمیباالراخطادرصدکاراین.کنندگردجیوهمترمیلی

دارمقبهنبایدآید،دستبهمختلفاعدادمختلفهايموقعیتدرفشارخوناتفاقیگیرياندازهدراستممکنچون
.شودتکرارهاگیریاندازهاستالزموکرداطمینانفشارخونگیرياندازهباریكازحاصلفشارخون

پزشكبهیدباباالفشارخونبهمشكوكفردبنابراین،.استباالفشارخونبیماريبهمبتالفردكندتاییدبایدپزشك
.كندمراجعه




